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IZRAKSTS
Stopiņu novada domes sēdes
PROTOKOLS
Nr. 42
Stopiņu novadā, Ulbroka
2019.gada 16.janvārī
Sēde sākta: 15.00
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: V.Paulāne, A.Vaičulens, I.Vīksne, A.Senkāns,
D.Brigmane, L.Šefere, A.Grunde, S.Masļakovs, V.Jakovļevs, L.Sturme, G.Kampe, R.Ziedonis,
S.Galajevs.
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: J.Leimans, N.Balabka
Sēdi vada: Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: domes sekretāre I.Apsīte, audio ierakstu nodrošina I.Apsīte.
Uzaicinātās personas- D.Leitāne –Juridiskās daļas vadītāja, D.Poriete – Domes juriste

2. Attīstības komitejas ziņojums.
Ziņo – V.Jakovļevs – iepazīstina ar Attīstības komitejas 08.01.2019. Protokolu Nr.39/19.
2.8. Par atzinuma nosūtīšanu.
Vides pārraudzības valsts biroja /juridiskā adrese -Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045/
29.11.2018. (Domē saņemts 04.12.2018. Nr.3284) atzinuma par ietekmes uz vidi VAS
"Latvijas Valsts ceļi" paredzētajai darbībai - Rīgas apvedceļa A4 Baltezers - Saulkalne
posma pārbūvei izskatīšana.
Konstatē:
Stopiņu novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība), 2018. gada 29. novembrī saņemta Vides
pārraudzības valsts biroja (turpmāk tekstā – Birojs) 2018. gada 29. novembra vēstule Nr.5-01/1212 “Par
atzinuma nosūtīšanu” (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.E947) ar kuru iesniegts Biroja 2018. gada 29.novembra
atzinums Nr.5-04/16., kas izdots par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu VAS “ Latvijas Valsts
ceļi” paredzētajai darbībai – Rīgas apvedceļa A4 Baltezers – Saulkalne posma ~0,3 km līdz ~18,9 km
pārbūvei.
Ņemot vērā Pašvaldības rīcībā esošo informāciju un saskaņā ar Atzinumā un Ziņojumā norādīto
informāciju konstatēts:
1) Paredzētās darbības nosaukums: ”Rīgas apvedceļa A4 Baltezers – Saulkalne posma ~0,3 km līdz
~18,9 km pārbūve” (turpmāk – Paredzētā darbība)
2) Paredzētās darbības ierosinātājs: Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas
Nr.40003344207 Gogoļa iela 3,Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk tekstā – Ierosinātājs).
3) Paredzētās darbības norises vieta: Paredzēto darbību plānots veikt Garkalnes, Ropažu, Stopiņu un
Salaspils novados.
4) Ziņojuma izstrādātājs: SIA “Vides Eksperti”, reģistrācijas Nr.40003820612 Ganību dambis 24d-25,
Rīga, LV-1005, Latvija. (turpmāk tekstā – Izstrādātājs).
5) Īss Paredzētās darbības raksturojums: Plānotā darbība ir Rīgas apvedceļa A4 Baltezers – Saulkalne
posma no ~0,3 km līdz ~18,9 km pārbūve, proti brauktuves izbūve visā apvedceļa garumā no autoceļu A4
un A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) esošā divlīmeņu mezgla, līdz autoceļu A4 un A6 Rīga
– Daugavpils - Krāslava -Baltkrievijas robeža (Pāternieki) esošajam divlīmeņu mezglam, tos nepārbūvējot.
Pārbūvējamā posma garums ~18,6 km, pārbūves zonā ietilpst 13 būves (tilti, pārvadi un tuneļi, neskaitot
caurtekas)
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6) Kā būtiskākos ar Paredzētās darbības realizāciju saistītos ietekmes uz vidi aspektus Birojs, savā
2018. gada 29.novembra Atzinumā Nr.5-04/16, konstatē:
6.1. Teritoriju fragmentācija, izmaiņas teritoriju līdzšinējā izmantošanā, īpašumu sasniedzamība un
ietekme uz īpašumiem.
6.2. Būvniecības procesa organizēšana un ar būvniecību saistītās ietekmes, tostarp ietekmēm uz
infrastruktūras un inženierkomunikācijas objektiem , to nojaukšanas un pārbūves nepieciešamība, ietekme
uz funkcionēšanu.
6.3. Troksnis un vibrācija
6.4. Gaisa piesārņojošo vielu emisijas un izmaiņas gaisa kvalitātē
6.5. Ietekme uz hidroloģiskajiem un ģeoloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, kā arī
virszemes ūdensobjektiem un augsnes kvalitāti
6.6. Ietekme uz bioloģisko daudzveidību un īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām.
6.7. Ietekme uz ainavu un kultūrvēsturisko mantojumu.
7. Līdz ar ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Birojs savā Atzinumā, saskaņā ar
Novērtējuma likuma 20. panta desmito daļu ir izvirzījis obligātos papildu nosacījumus, katrā no augstāk
minētajiem ietekmes uz vidi aspektiem, izņemot gaisa piesārņojošo vielu emisiju aspektu, kur Atzinumā
minēts, ka nav nepieciešams izvirzīt papildu nosacījumus, ar kādiem Paredzētā darbība īstenojama.
Izvērtējot Ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot Biroja Atzinumu, Pašvaldība
secina, ka nav konstatēti tādi apstākļi, kas kopumā nepieļautu Paredzētās darbības vai kādas no tās
alternatīvām (1. alternatīva vai 2. alternatīva) realizāciju. Vienlaikus, abu alternatīvu gadījumā, atsevišķu
ietekmes aspektu griezumā būs nepieciešams veikt arī papildu vērtējumus (būvprojekta stadijā), kas
Paredzētās darbības risinājumus detalizē. Ja tiek pieņemts Pašvaldības lēmums par Paredzētās darbības
pieļaujamību, Paredzēto darbību iespējams īstenot tikai ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktos,
Ziņojumā paredzētos un ar Biroja atzinumu izvirzītos nosacījumus, ar kādiem tā varētu būt īstenojama, kas
ietver arī aprobežojumus un papildus prasības ietekmes mazināšanai.
Pamatojoties uz minēto un likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 21. panta pirmo daļu, 22.
panta otro daļu, 26. panta ceturto daļu,
Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 13, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome
NOLEMJ:
1) Akceptēt Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr.40003344207 Gogoļa iela
3,Rīga, LV-1050, paredzēto darbību; ”Rīgas apvedceļa A4 Baltezers – Saulkalne posma ~0,3 km līdz ~18,9
km pārbūvi ”.
2) Paredzamo darbību īstenot, ievērojot ietekmes mazinājuma pasākumus, kas noteikti Ziņojumā un
Atzinumā izvirzītos obligātos papildu nosacījumus.
3) Uzdot Stopiņu novada domes:
3.1.Lietvedībai lēmuma norakstu pēc tā parakstīšanas nosūtīt:
3.1.1.Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
3.1.2. Vides pārraudzības valsts birojam, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.
3.2
Sabiedrisko attiecību specialistei triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas to ievietot
pašvaldības mājaslapā un nodrošināt tā publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā , Rīgā, Baldones ielā 1A.Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums"
8.panta otro daļu „Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu
astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments” un trešo daļu
„Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā”.

Sēdi vadīja
Protokolēja

/personiskais paraksts/
/personiskais paraksts/

IZRAKSTS PAREIZS:
Stopiņu novada Domes
sekretāre
2019. gada 21.janvārī
Ulbroka, Stopiņu novads

I.Apsīte
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V,Paulāne
I.Apsīte

